
Referat af forretningsudvalgsmøde nr. 231 onsdag den 28. november 2018 kl. 19.30 i Beboerhuset.

Fraværende: John Mikkelsen, Mads Hulgaard

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 230 (er tidligere udsendt, men vedhæftes).
Ingen bemærkninger.

3. Meddelelser.
Mødet med Tryghedsnetværket den 25.10.2018.

4. Repræsentantskabsmødet i 2019
Møde dato den 15. maj 2019 kl. 19.00, efter foregående forretningsudvalgsmøde kl. 18.00.
Uffe spørges om han igen vil være dirigent
Overblik over opstillinger: Følgende er på valg Peter Trier, Karsten Hansen, Jørgen Andersen, Chris 
Olsen samt John Mikkelsen og Sven Aage Christensen.
Særlige sager til behandling, vi overvejer mulige emner. (Følgende mulige emner blev nævnt: 
Tækker, fremtidsvisioner under indtryk af ændringer i den kollektive trafik og detailhandel, hvordan 
skaber vi aktivitet i lokalområdet, hvordan kan vi rekruttere til fællesrådet.)

5. Henvendelse fra Reitan gruppen om anvendelsen af grunden hvor brandstationen ligger. Møde den 
14.11.
Notater fra Birgit og Jørgen på baggrund af mødet vedhæftes.
Steffen refererede at flere medlemmer i infrastrukturudvalget var uforstående overfor 
byudviklingsudvalgets holdning i sagen.
Man vedtog at svare Reitan i overensstemmelse med notaterne fra Jørgen og Birgit. Særligt skal man
overveje om det er muligt at få kommunen til at forpligte sig til løsninger i overensstemmelse med 
vore ønsker, f.eks. ved at indføre konkrete beskrivelser i rammebestemmelserne i kommuneplanen. 
Vi vil endvidere pege på alternative placeringer i området f.eks. området ved Lystrup Station. 

6. Planlægning af aktiviteter
Planlægning af aktiviteter møde 231 er vedhæftet.
Festligholdelse af letbanens åbning tages af listen over kommende opgaver.

7. Rapport fra Byudviklingsudvalget
Mødet med Tækker. Stemningen er åben og imødekommende, men det er klart, at det er vanskeligt 
at fastholde tidsplanen. Eksempelvis er den nye skole forsinket mindst et år, og der er stadig 
diskussion mellem kommunen og Tækker om skolens placering. Det blev aftalt at Tækker kontakter 
os, når skoleplaceringen ligger klar, så man kan gå videre med planlægningsarbejdet. Tækker vil 
fremsende et udkast til os til tidsplan for denne proces. 

Kommunen har netop udsendt en høring med svarfrist den 1. februar om hvorvidt kommunen skal 
udnytte de nye muligheder i planloven om større butikker, placering af e-handelsforretninger m.v.
Emnet vil eventuelt blive taget på dagsordenen den 16. januar.

Birgit har været i kontakt med kommunen om planerne for planarbejdet med erhvervsarealerne. Der 
kommer et – ukonkret oplæg fra kommunen i løbet af foråret. Først til efteråret vil der blive indledt 
en analyse af de enkelte erhvervsområder primært med det sigte at få fastlagt, hvilke erhvervsarealer 
det er vigtigt a fastholde.

8. Rapport fra Infrastrukturudvalget
Det er uklart hvornår anlægsarbejdet ved Lystrup Station går i gang – fokus er at få togene til at 
køre! Vi vil forslå, at der etableres opladningsmuligheder ved stationen, men det er ikke en opgave 
kommunen ser som sin. Udvalget har støttet Elsted Landsbylaug i ønsket om regulering af 
parkeringen på Elsted Kirkevej. Kommunen mener at lysforholdene på Sønderskovvej – også ved 
busstoppestederne er gode nok. En konkret henvendelse har ført til at vi på ny har påpeget, at der 
skal ske regulering i krydset mellem Elstedvej og Lille Elstedvej/Elleparken.



9. Rapport fra Kulturudvalget
Udvalget har fået produceret nye velkomstfoldere, der bland andet spredes via de lokale 
ejendomsmæglere.
Vi har været kontaktet af Lystrup Skole om et muligt samarbejde om arealerne ved skolen med 
regnvandssøen og forsamlingspladsen, men vi har ikke hørt mere i sagen.

10. Rapport fra Børn- og ungdomsudvalget
Der satses på et opstartsmøde i slutningen af januar. Der er fortsat behov for at rekruttere 
medlemmer til udvalgt, hvorfor forslag er velkomne. Det blev anført at det ikke nødvendigvis er 
formænd for eller medlemmer af skole- og institutionsbestyrelser i området, der skal sidde i 
udvalget. I de enkelte bestyrelser forgår der meget godt arbejde, der er konkret rettet mod den 
enkelte institution. Børn- og ungdomsudvalget er et tværgående og koordinerende udvalg. De vil via 
fællesrådet have en meget direkte adgang til den kommunale ledelse på børn og unge området og på 
de politikere, der arbejder med området. Det er også et udvalg, der vil kunne ”sparke gang” i 
aktiviteter og investeringer i lokalområdet til gavn for områdets børn og unge. De skal være børnene 
og de unges talerør og inspirator i forhold til lokalsamfundet, fællesrådet og det kommunale system. 
Ikke i opposition til institutionerne - tværtimod.

11. Persondataforordningen
Fællesrådets politik på området er fortsat i proces.

12. Økonomi rapport.  (Materiale fremsendes af Peter).
Ingen bemærkninger, Peter har rykket de ganske få, der ikke har betalt kontingent.

13. Eventuelt.
Vi afholder fælles nytårs-/ julefrokost med alle udvalg den 16. januar 2019 kl. 19.00 i Underhuset.
Næste møde er den 16. januar 2019 kl. 18.00 i Underhuset.

14. Kommunikation.
Skal vi begynde at lægge oplysninger ud på facebookgruppen 8520? Der er lidt usikker holdning til 
spørgsmålet, men vi besluttede som forsøg at formanden på fællesrådets vegne kan bringe 
dokumenter og beskeder på 8520 facebooksiden.

Hilsen Flemming


